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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - CCET

PROGRAMação
9 DE MARÇO - SEG

Recepção BSI | 15h

Auditório do PPGI

Será apresentado o curso do BSI para

os calouros e serão tiradas as dúvidas.

Depois os calouros serão convidados a
tirar uma foto da turma em frente ao

Pão de Açúcar

Mureta | 19h
Mureta da Urca
Ida à Mureta com calouros e veteranos
de BSI para apresentá-los aos

arredores da UNIRIO, focando em

restaurantes, bares e outras utilidades.

PROGRAMação
10 DE MARÇO - TER

Free Play de LoL | 14h

Lab de informática

Free Play de LoL. A atividade viso a

integração dos estudantes dos 3 cursos
do CCET.

Torneio de Ping Pong | 15h

Corredor do CA

Torneio de Ping-Pong valendo uma

caixa de bombom. Serão dois brackets

- um para veteranos e outro para
calouros. Os vencedores de cada

bracket disputarão a final pelo prêmio.

Atividade de integração para os

estudantes dos 3 cursos do CCET.

GINCANA | 17h

Corredor do CA ou mesas de pedra - CCH
Atividades lúdicas diversas organizadas

pelos veteranos de BSI para serem
realizadas junto aos calouros

PROGRAMação
12 DE MARÇO - QUI

apadrinhamento dos calouros | 17h
Apadrinhamento dos calouros de BSI. Os
padrinhos são veteranos que se

voluntariam a ajudar seus apadrinhados

(calouros) ao longo do primeiro

período do curso

Mureta | 19h
Mureta da Urca
Ida à Mureta com calouros e veteranos
de BSI para apresentá-los aos

arredores da UNIRIO, focando em

restaurantes, bares e outras utilidades.

PROGRAMação
13 DE MARÇO - SEX

Palestras e apresentações | 16h

sala 215

Veteranos apresentarão aos calouros os
benefícios e oportunidades do curso, o
estado do mercado, fatores

motivadores da nossa comunidade e

outras miscelâneas.

Confraternização integrada | 19h
Praia Vermelha
Lual na praia vermelha com os alunos

dos três cursos do CCET e do curso de

Turismo. Competição para promover a

descontração e integração de todxs xs

ingressantes. As atléticas levarão

suprimentos para a festa.

